






 (18149-1954) تنروب سينارف

 اكيِرأ ىلإ اهبابَش يف ثّرججاهو .ارتلجْنِإ يف رّئشِشْنام يف ُْتَدِلُو
 دقو .اًريبَك اًييْعَش اًحاجَن ْتَّقال يتلا صّصقلا َنِم ِدَدَعِل ةبتاكك ْتَرَهَتْشاو

 َعئاَّذلا اهباتك ؛ةّيِمّلاعلا صّصقلا» ة ةكِسْلِس يف «نانبل ةبتكم» اهل ْثَرَكَت

 1904 ماع هتَمَلَوُم ُهئَرَدْصَأ يذلا ؛ةّيّرسلا ةّقيدحلا» تّصلا

 ةَعئاَرلا اهُتك نم َرَخآ اًباتك زيزعلا ٌيِبرَعلا ئراقُِ َمّدَقُ نأ ويلا انشيو

 اذه 7-0 1844 ماع ُةَملَوملا هن هما (ةّريغَّصلا لينال كايرع

 ةّبحمب اهءارّث لباتُ رْفَقلاو ىنغلا ّنْيب ْثلَقَي

 57 ٌةقٌوَُم ٌتادخأ ةّصقلا يفو .لّنو فخ اهَرْفَق ُةجاوُتو «نانعو

 هلك باتكلا ِتاحَّفَص ُنّيَرُت يتلا ةنّوكُملا ٌةَعِئاَرلا ٌموسُدلا ًالامجج اهُديِري

 ُْتلَقَتَت ةغاجش ةاتق ةَّصق ُباتكلا

 «ةيّملاعلا صصقلا» ةلسلس

 امي َنينامث يف مّلاعلا لح ٠١- را رجس
 ديعلا ٌةكوُشْنَأ ١ ةّيرسيوسلا نشئبور ٌةَرْسَأ - ؟
 فاصْقَّصلاو ُحيِرلا 17 .ةّيئشلا ٌةقيدحلا - ©
 ديعّسلا ٌريمألا - ١ ضْآلا نِطاب ىلإ ٌةلخر -
 مالخألا ٌةَريزَج 5 | 0
 ريخألا ٌبِراحُملا 6 00 58

 راطقلاو ُدالْؤألا 5 ةَنالَّتلا ٌناسْرُملا -

 ٌةريغّصلا ٌةريمألا - 0 ١

 نامِيلُس ِكِلَملا ُزونُك - 4



 قلبطُم رببلا روتكتلا : داكشعإ

 تروت يلزيش :موسر
 نانحف ! 7 اها -



 هيلع
 ءاهتدالو َديَعُي اهنَدلاو ْثِيف ثَقدُت دقو .دْنهلا يف ورك ةّراس ْتَدِلُؤ

 ةعباسلا ِتّعَكَ نأ لإ 7 عساولا ٍطباَضلا اهدلاو َعَم ةلْفَطلا ِتّضاعف

 يف ةَسَردَمب َقحكْتِل اهابأ كدت ْنَأ كاذ َدْنِع اهِيَلَع ّناكو .اهرْمُع نم

 ءارتلجلإ

 يف ِكَعَم ٌنوكيس١ :اهبانتُما ِنِم َفْقَحُي نأ اًلواسُم اهوبأ اهل لاق

 ّيَلِإ َنيدوعَت َنيرَبكَت امّدْنِعو .كليب لكي يف تارك ٌتايِتَق ٍةَسّرْدَملا
 ارق يف «ملني لك لأ يندر يعاق

0 
 نأ

22 
 هتنبا بايغل ٌسحّيس هنأ .هسفن 5 5 و

 ام َرثكَأ ناك دَقَلَف .ٌتاقيدَص اهَدْنِع َنوكي ْنَأ ةّراس مهي ْنُكي ملو



 يتلا يلعإ | اهتينُد ىلإ ُثّدَحَّتلاو تاياكحلا ُجْسَنو ٍبْتكلا ٌةءارق اهيوهتسَي عدس

 اهل اوف عه اه نم نبقي ىلع ةراس ثذاك
 رس رحل و كب روح اج وولا

0 
 .ةماعَت ةّشيرب ةَئيَرُم زم ٌةعَبقو ٌشكْرَرُم ٌفطعمو ٌةَرَوُطَم ٌنيتاسف اهل ىرتْش

 ثاك يذلا َنْزَحلا َة راس َيِسنِل اهلك هَ ريافلا بانل َكلَي نكت ملو
 ا بوبخملا حملا اهيبأ نع اهِاريثا بقل هزي 95

 هَبَْأ امه: اهسْفَتِل ثّلاقو . ةَعاَجنُش نوكت.ن ْنَأ اهْيَلَع َّنأ ُمّلْعَت ثئاكو

00 

 ناصح اهدي



3 

 ٌةَْوَل هباب ىلع ْتَقَلُع :حيبق ٌيديمزق ٍلِزْنَم ىلإ ُةَبرَعلا ِتّلَصَو

 :*شتنم ٌةَسنآلا
 571 لاا

 نايغألا تان َةَسَرْدَم

 ة ةعاق ىلإ ُهٌعباو ُبآلا ّدخَأ
 .ةرفتم ثاثأ ٌعطق اهئاجزأ يف ٌعْرَوتَتو «ةليقت مرش ىو قبس نا و هاا ا

8 5 5 
 ةّيماخُر ةعاس اهردَص ىف

 2 ه - 3 هيرب. بل 4 أ 5 5
 ىلع اهوبأ دش (!َةَسَرْدَملا هْذَه ٌبحأ ال» :ةلئاق ةّراس ْتَسَمَع

 .اهدَي

 ٌةديلَبو ٌةَليوَط يه اذإف ةَعاقلا نشّتنم ةَسنَآلا ِتَّلَحَد ِتْقَولا اذه يف

 ِناَنْيَع اهل ناك .حيبقلا ديلبلا ٍليوطلا اهلَِْم ُلكَم َكِلَد يف اهّلكم كيو



 0 ٌةكراب ٌةعساو ٌةَماستْاو ناتي ناتدراب ناتكساو

 هيأت ينل هئزبج يهو اةليمجب للي نيباهل اي :ٌلوقَت

 - يع ةرشأ لك عم اهتيدع

502 

 راتخاو .ٍبّتُك نم ُهبلطَت ام لك ىلع اضن اي غيرداوب تاغيرنرا#

 .اهّقفارُت ةيسْن درك ٌةمداخ اضن اهل

 37 ءانضيأ تملك ذأ اهُديرأ نك < مّلعتلا ةعيرم اهنإلا :ثآلا لاق

 1 «!اهُدِعْسُي ام َّلُك ىلع َلُصْحَت

 .َلِْنَملا َرداغو ِلقْثُم ٍبْلَقب بلقب ب ةَريَّصلا هلا بألا َعَدَو َكِلَذ عَ



 نأ َدْعَبف .بابلا اهءارَو ْتَلَقْقَأو اهِتَْرُع ىلإ لاحلا يف ةّراس ْتَدِعَص

 .اهسْفتب َيِلَتْخَت ْنَأ ْتدارَأ اهببَأ نع ُْتَقَرَتْفا

 مل امُهَّنكَل ءناَتِصْنُت بابلا َفْلَخ ايليمأ اهّمْحَأو نششنم ٌةَسنآلا ِتَّكَو

 ّنكل 1؟ِتاَتَقلا َنِم اهُدْيَغ ُلَعْفَي امك يكبت ال َمل» :اتلءاستق ايش اعَمْسَت

 .تايّتقلا نم اهرْيَكَك ْنُكَت مل ةّراس

 م -
 ةّيسنرفلا ةغلل ا َسْرَد

 دقو ءنشْشنم ةسنآلا ةَلواط َمامَأ ةزاس ْتّمَكَو ,يلاّثلا مَْيلا حابص يف
 لاق .َّنْسَماَهَتَي ٌتاَتَملا تحارو .ّنكاّدلا َقَرْرَألا ّيِسرْدَملا اهَبْوَت ُتَسِبَل

 «!ةليمَج ْتَسِيَل» :اس ربْكَألا تايتَقلا ىدخإ يهو ءاينيفال

 «!َرظَتلا ناتفْلَت نْيَوا ِرِضَحلا اهْيتْيَع َّنكلا : سيج اهُتَفيدَص تلاق

 ةيلخاد اًبايث ُسَبلَ اهّنإ» :ٌلوقتتُةريكلا اهب ْتّبَ يتلا اينيفال ثّداع
 ايدكااب !ًةَشَكْشَكُم

 تادَرْفُملا نم اَدَدَع نئشم ٌةَسِنآلا اهثَطْغَأ .ًةثداه ةّراس ْتَقَقَو

 ةّراس ثّناكو هةَيِسْنََقلا ةَمَللا ٌسٌرَدُم لِصَي امَكْيَر اهزاعَم ٌسْدْدتلةيِسْنرَقلا

 اهُبطاَخُي اهوبأ ناك ام اًريثكو ةيِسْنَرَق اهّمَأ ثّناك دقف «تاملكلا ٌفرْغَت



 مل ةَسنآلا َّنكل ءنششم ٍةَسنآل َكِلَذ حْضَوت نَأ ثّلواح دقو يقلب

 ادب دقو ءنششم ٌةَسنآلا هل ثلاقف هّيِسْنَرَقلا ٌُسْرَدُم َّلَصَو مث

 للا ملت يف ُبَْرَت ال اهإ «ساريلا ُةَبْعَص َكُتَديمْلتا :ظَلا اهيَلَع
 مّلعَتت نأ اهُديرُي ُهّنهل ةيِْنرَك ةمداخ اهل راتخا اهابأ نأ ْعَم :قئلَرَملا
 اَدَكللا هْذَه

 «!اهْيَلِإ ُليمأس ينَأ ىأَر هنا ًهتَملا ِءِذَه يبأ يل ٌراتخإ» :ةّراس تلا



 ال امو هيل | َنيليمَت ام وه وْ مالا سيلا :

 «!ُلالّدلا اهَدَسْقَأ تبا ِكّنَأ يل ودبي !كاتّملا اهنبَأ نيِليمَت

 ٌةلئاق نشنم ٌةَسِنَآلا ِتَّضَقَْن

 ةّيسئرَلا عقلا سّرَدُم ىلإ نييرَبلا ِنْيَوارْضَحلا اهَنْيَع ةّراس ْتَعَفَر
 .ةقالطب اهلا اهب ىرخةعيلك هليل وَ بو بكب هد تعوم

 اهئَلِإ بِلَط يتلا هي ةيِْنَرَقلا ٍتاملَكلا كلت ُفِرعَت َراَهنَأ سّرَدُملِل تَحَضْوَأ

 :لاقو املا اًرورُس اهئيدَحب ُسّرَدُملا َرْسو .اهثادغإ

 «.ٌةعئار واو مط

 ْثأَدَب دق تناك نشنم ٌةَسنآلا َّنأ َرْيَغ !ٌتْلَواَح» :ةراس ثَباجأ

 ةَريِغَّصلا ًةاتقلا ٌةَركَت
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 9 ٍددَص ْذْخََنَت ةَر 2 د دوم 35

 ةَريْغَص ةاتَق ىلع ةّيسَْرَملا ةَكَللا سد ءانْنَأ يف ةراس انْيَع ْتَعَفَو

 َناكف ًارَْت ْنَأ ثلعُس .اهتليدج ًطيِرَش كول ثّناك دْزاجْنمْرَأ اهُمْشا
 2 # ع - 36
 .ٌتايَرْخَألاو يسيجو اينيفال اهنم ُتَرْخَسو .اًدج اًنيِدَر تاملكلل اهْظْفَل

 ٍةدِجَن ىلإ َعِرْسُت نأ اهِعِبَط نم ناك دف ءاهتقءاصُم يف ْتّبْغَرو ةّراس
 ْتَقَمْشَأ .ٌعومُدلا اهِيتِيَع نم ْتَرّدَحَتو دْزاجِْمْرَأ ُهْجَو ٌرمْحِإ

 دزاجْنمْرَأ ىلإ ةّراس ْتَعَرْسَأ ىتح يمر ةمّللا ٌسْرَك ىهتلا نإ امو
 يذلا دزاجْنْرَأ تلمح .يلمإ اهتيند ةَلباقمِل اهسولجم ِةقرع ىلإ اهْنعدو
 ٍةَمهْدملا لامكَألا نَع تاياكحلا يوزن ةراس ثحار امّنيَب هرورشب يلمإ
 .سانلا ب ةيِلاخ وعلا ٌثوكت َنيح اهب وت نأ ىمّلا ٌعيطمشت يلا



 ُدخَي الأ .اًيقيقح ُدْمَألا َيِل ودئيف لفت اهنا ُليَكَنَأ» :ةراس تباجَأ 0

 «؟هايْفَأ يلّيكتت ْنَأ

 تسل .ٌةَهيبَت َكّنإف ِتْنَ ام .ةَماَتلا هِذَه يف ٌتْسَلا :دْراجْنِمْرَأ ثّلاق

 1؟ةهيبت

 ةكقم 2 هاك اهِهْجَو ىلع ثم ا م «.يرْذَأ الو ةةراس ثَباِجَأ
 92 0 ل 01 0 ال هيف هو

 .ةهيبتلا ةَريغّصل | ةطقلاب اهَوْعْدَي ْنَأ َداتغا اهّدِلاو ْنأ ْتَرَكَذَت ُدَقَلَف ِنْرُخ

 «؟ايندلا يف ءْيَش ّيَأ نمر كاب يتحتم اهتَو أس
0 



 ُْتَجْعَي ٌناكو ىاكّذلا َقْلاتم ناك ْدَقَلف . اهابأ يخت دزاجْنمأ تناك

 ةارآال ٌةاتَّقلا تباِجَأ ال نب ٍليلَ ظَح ىلع الإ | ْتَسِيَل هتتا نأ فِنَك

 )2 .ًارفَي ةبتكملا يف تْقَولا َلاوَط ُهَّنِ 1

 يش يأ نم َرثعَأ يأ ُتِحَأ انأ اأ» :ةراس ْثّلاق

 «. يع دع نآلا هتك رت تار

 يلَجفَتَأ .عيمح قاد يسيجو ابنقال يل: ِءايحب دْزاجْنِمْرَأ ْتَلاق

 -نُهابْعَأ ينأو ت ايلا ُهْنَأ كَّنَأ ٌفرغأ ؟ةَميمَحلا َكَقيِدَص َنوكأ ْنأ

 «!كِيَلِإ ُليمَأ ينك

 معن .َكِلَذ ينُدِعْسُي» :ثّلاقو اهُّهَجَو ّقّلأك دقو ةّراس تعض[

 «!ةّيِسْنَرَلا ةَعْللا سورُد يف كٌدعاسأسو -نيتَفيِدَص ٌنوكتس

 5 خو الغ+ +
 ٌةَلَضَفُملا ٌةَديمْلَتلا

 اهييصُي نأ ٍلهَسلا نملك اهعِبَطبةعضاوتُم ةيِضَو ةَراس ْنُكت مل ول
 اهّنإف اهب نكت مل ني شئتم يال ل

 ىلإ ةّراس َتْيكَت ْنَأ ىشْحَت ثئاك دقل .اهيلَ الا نع تك ال ثّن

 ناك اهّنإف .اهبأَك ُدَسَحلا ََّكَأ دقف اينيفال اّمَأ .اهَتَلماعُم هع

 .راظنألا لبق ,ةّراس ءيجَم َلْبَق تايم َنْيَ



 انَأ اهتيَشْحَي مق ِتاريّصلا اهتاقيفَر ىلع ُتَوفتساِدَقاينيفال ناك
 ْتَوَهْظَأ دقو . اهيف عبط َنيرَحلا هبا ءاقوطع بح داق ثئاكف ةّراس

 .يتول اهمشا ملا ٍةَميتَي «بعاتملا ةَريثك ةَريغَص ةاتق ىلع اًديِدَّش اًفْطَع

 ْنَأ راس عنَط نم 55 ملو

 اهتَقيفَرل اَمْوَي ْتّلاَق دقو .يهابتت

 وللا ءايْشَألا رككك امد : دزاجْنِمْرَأ

 انأ !اهْلطَأ ْنَأ ِرَْع نم اهُملذ يتلا

 َّلُك يبأ يل َمّدَق دقف .ٌةطوظخم

 يعط َّنَأ يف يل َّلْضَق الو .ِءْيَش

 ةعكاشف يلياد يف لَو عض
 ليك نيب ضو مل انف َُسِرَ
 .١ ينُدِحَتْمَت بِراجَتِل

 ْنَحَْمُت مَلو» ةزاجتيدأ لاق

 اهلك اهتافدَصَنّنَآَريَ ءاَضيَأ اينيفال
 ؛.ناطق ال ةقيفَي

 َمالَك َّنَأ ُفِرْغَت ةّراس تناك
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 يف اًطباض ةّراس وبأ دوك ْنَأ يف ٌدَِملا امو» :يسيجل اينيفال ْتّلاق

 اهيتقْرُغ يف ِرِمّنلا د ٍدْلِج نع ةّراس اهيوزَت يلا تاياكجلا َكّلت َّنِإ مث ؟دنهلا
 «!ٌةَفيْحَس ٌتاياكح كايَحلا هيف ُتدَت يذّلاو

 تالا ِلَعَت يف اَيَس ٍتاياكجلا ةّياور يف ةّراس ٌةَبِهْؤَم ثّناك دقل

 ةياور يف ادت تاريغّصلا اهتاقيفَر نم ِةَقَلَ ّطَسَو ٌسِلجَت ثّئاك .اهب

 ْثّناك .ًةّسامح ناتكساولا ٍناوارْضَحلا اهانْيَع ْنَلاك َقّضِهْذُم تاياكح

 ودتف «لاحلا ِهيضَعَْي ام بَسَحب ُهُضِفْخَت وأ اهَئْوَص موتو .اهْيَديِب حولت

 ةَضبان ةٌيقيقَح ِتاّيروحلاو مارقألاو تاكلملاو كولُملا ِنَع اهتاياكح

 .ةايحلاب
 شسحأ لب ةَعرَتْخُم +4 يل ود ال يتاياكح يوزأ امَدْيِع» :ةَرَم ثّلاق

 ا أ ينك «! لطب دع الطب هنأ ْمُه ْمُهّلك اهّلاطتأ َّنَأو



 يكب
 .تاياكجلا ُلَمْجَأ ةراس تاياكح ّنَأ ىرَي ٌصْخَش ِةَسّرُدَملا يف ناك

 الإ ىرث نكت مل يتلا يكب ةربققلا ريغَصلا ةمداخلا ناك ٌصْخّشلا كِل
 كقاوملا ٌفْطَنُيو « ةيزخألا ُعَملُم ثَن داك دقق خاسؤألاب اهُهجَوَحّصلَت دقو

 ٌعيِمَجلا ّناكو .اَوْثو ادوعُص مخّملا سابأ ٌليخَتو «ضْألا سنحت

 .ليَللا ىتح حابّصلا َنمَرِماوَألا اهي جوي

 0 ا دارس 1 دسم

 ىدخإ اًمْوَي يوُرَت ةّراس تناك .تاياكحلا مع 1 اهل عاتتل

 اوفو اهتاياكح

 ا ةيفاَصلا هايملا يف ٍقْفِرِب َنْحَبْسَي رخبلا ٌسِئارَع ثّئاك»

 ريمألا تَسّلَجَم . لج ةّقيمعل لا راحبلا عال نم جوس ِديَص كَ َنيَحسيو

 .ّنُهيقارُت ءاضِيبلا روْحٌّصلا ىلع



 اهَّدَش ْدَقَلَف .ةاشْؤُفلا تطقْشَأو ةَرِهبْتُم ءارّولا ىلإ يكب ْثَّدَتْرِإ

 لاماللاب ةقكوضال# هراحسلا قامغأ يف ٍفوهُك ىلإ ةغع ِواَرلا ُتْوَص

 .يناغألا ىلخأب ةّضبانو ئداه َقَرْرَأ ِءَْضب ةَنولُمو 3 م

 «!انْيلِإ ٌتِصْنُت ثّناك ٌةاتَقلا ِهْذَهل :ةَّدحب اينيفال ثّلاق

 ربا مع 50
 (؟تصنت ال َملو» :ةّراس ثلأس

 «!ةَمداخ اّلِإ ْتَسْيَل» :ًةرخاس اينيفال ْتّلاق

 ّمَطِق اًهيطْغُت ْثّناكو .يكب ىلإ ِثَّدَحََنلا ىلع َكِلَد َدْعَب ةّراس ْثَيَأَ

 اهتاف دق ٌنوكي يذلا َبناجلا اهل يوّتو ِراَنلا َبْرَق اهُسِلْجُتو ىوُلَحلا



 ةراسل موي فلاقو :ةويمألاو رغتلا سفارغ ةياكج ابك يكب ثبعأ
 هايم َنينوكت ام مَ مش ث كّيْظَأ» :ٍلوجَح ِتْوَصِب

 ٌنوكت تيك ُتْلَءاسَت ام اًريثَك١ :لَّأتلا ّنِم ِءْيَسِب ةراس ثلا

 «!ًةدحاو ين ُليكَتَأ يَلَعَل .ُثاريمألا

 اطل اهل يرش ةزاس ثناكف ءعوجلاب عفت يك ثناك ماري
 كف يف بش ولعل ةكْرُعلا ىلإ يكب ٌعِرْسُش .َةَسْلَخ اهاّيإ اهيطغتو
 ُفطَع َكِلد م رك ًاهدَعْسأوُدئاطَلا اهْنَدَعْسَأ دقو شيعت ٌتِيَح لِما

 .اهِيَلَع ةراس



 ساملا مجانم

 ٍقيدَص عم وعش َكَرَتْشا ِدقَلف .ةّسهْدُم اًوابخَأ هيلا ىلإ اَمْوَي ٌطباّصلا َلَسْرَأ

 نم ٌةياكج هناك ةراسل َكِلَك ادب .ساملا جارخِتْسال َمِجانَم ءارش يف هل

 ةّيضَْألا قافثألا تاياكح اهتاقيفَرل يوت ثحارو «تاّيّنجلا تاياكح

 .رهاوجلا ٍقيِرَب راك يتلا ةياغلا

 سيل !اهقّدَصَأ ال» :اينيثال ثّلاق

 «!اهتالّيَكَت نم اًيْوَض اُلِإ اذه

 َتْعِمَس ْكّلَعَل» :يسيج ثّلاقو

 اة اهقذت لبخت اهلل .اهييدججب

 يرَّوَصَت .يتول هب ينئَرَبْخ آم اذك

 اهّرسل َنُهُفاشتْكا اهَجَعْرَأف توغل

 اذَم» :لالجو راقّوب ُتَلاقف «يلاغلا

 «!تاريمألا َفْدَصَت فوصل ٌةَريمَأ يسْفت ُليَخَنَأ ينإ .حبحَص



 اهوبأ اهل َلَسْرَأ .ٌرّشَع ّيداحلا ةّراس داليم ُديع ّلحو ماَيَألا ِتَّم

 «.ُتْربك انأف .ٌةريخألا ييْمُد هذه» لوقت ةزاس هل تَبتكف ةَعئار ٌةَيْمُ

 ُلامغَألا» :َلاق ههَّرَملا هِذَه ةَسامَحِب ساملا مجانَم نع اهوبأ ِثْدْكَي مل

 ١" ١ يقهر
 0 وع

 اهل ْتَمَدَق ْدَقَلَف .اهزازتغا َعِضْوَم ثّناك ىرخأ ةّيِدَه ةّراس ْثَقَلَت

 شامُق نم اهسْفتب ُهْيَعَنَص ءنوّللا َرَمْحَأ ةداسو َءاطغ يكب ٌةَمداخلا

 :يكب ثلاق .مظَتْنم َرْيَغ اًريرطت ُهنَرَّرَطو ءصيخَر

 ٌرَوَطُم هاو ريرع نم ةءاطخلا ّنَأ يلّيَكَتَت ْنَأ ىلع ٌةَرداق ِكَّنَأ فرغأ»
 «!هعْنضب ُموقأ ُتْنُك ّنيح َكِلَذ انَأ ٌتْلِيكَت دَقَلَف .رهاوجلاب

 و

 ةّراس داليم ذيع

 َرْضْحَت ْنَأ ةزاس ْثَبْلَطو .ّنِهّلُك َةَسَرْدَملا تام
 :ةَرِمآ يكل ثّلاقو .ضّضَم ىلع نشنم ٌةَسِنآلا ِتّققاو دقو .ةلْفَحلا يكب
 ْتَماد ام َكِلَّذِب يكب ْتَعِنَقو ".تايَملا نم يِبرتْقت الو «ةَيواّرلا يف يفق»

 .ايادّهلا ةّيْؤُر ىلع ٌةَرِداق

 ٌةلْفَح ماقُت نأ َرَوَقَ



 مي َتاذ ةّراس ُحبْضْتس١ :ِتايَتَقلا ٌُبِطاخُت نِشّشنم ٌةَسِ ٌةَسنآلا تّلاق

 محب ملعب وََتمِل يتياعر يف اهوبأ اهَعَضَو اذهل الا َةَميظَع
 آلا َنككرتَأ .اهتزكذاف .هيلْفع ىلإ اعيمجب َّنكدعَدو ثّركت دقل
 .ةَمَظَعو َءالَيُحب ةَقعلا ّنِم ْثََحَسْلا ٌمث 5 ّنكتلْفَحِل

 .ٌةريخألا ٌديّدلا ةّصاخبو ءايادهلا َنْيَرَيِ َّ'ق ٌتايتَعلا َتَعَرْسَأ

 بايثب ءيلَم اهب ٌصاخ ٍقودْنُص يف ْتَّلَصَو دقو .ًةعئار ُةيِمَّدلا ِتناك
 «.تارّمْؤَجمو ةّرخاف

 «!يتول مجسَح يف ُنوكت ٌداكتا :ٌلوقت د ةانَق ْتَّقَهَش

 «؟لوقتت ام ُمَهَْت هنأ َنّئظَن» :ةراس ثلا

 ةنخل



 َّلُك ٌءْوَملا ُكِلْمَي امَدْنِع .َنيِلظَتو َّنيضِرتفَت امئاد ِتْنَأ» : اينيفال ثلا

 يف َنيشيعَت ةريقُ ِكَأ الكم َنيليكَت ال مل .نَسَح ِءْيَش كف يِهتذَي
 م

 ُتْنُك ول .َكِلَذ ىلع ٌةَرِداق يّنَأ ٌنظَأ» :ثّلاق مث ُلُمَدلا راس ىلع ادت

 «!ًةلهس كذا نك .ٍفولا لوط لِيَ يَ اكل ةريقق
 اًعيمج َّنُكيلَع١ :ثّلاقو َةَقْرُعلا ايليمأ ٌةَسِآلا َتَلَحَم ةَطْحّللا َكْلِت يف

 دلاو يماحُم ءوراب ٌدّيَسلاف «ىوُلَحلا لوانَتل ىرخأ ةَقُْع ىلإ َنَْقَت ْنَأ

 «.ةكُْعلا هْذَه يف نِشْمنم ةسنآلا ُهلبْفَتْسَسسو انُه «ةّراس

 اهْعبتَي ّناكَملا نشثنم ةّسنآلا َتّلَحَدو ءتاعرشُم ُتايَتَملا ِتَجَرَح

 .اًِتاق اًفطْعِم ُسَبَي َليوَط لج
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 و

 مجانملا ةياكح
- 9 5 2 5 

 ِباِيَّعلاِب ِءىلَملا اهِقودْنُص ىلإو ةّريخألا ةَيْمَّذلا ىلإ وراب ُدّيَسلا َرَظَن

 «!ديذبَتو فازتشإ) :ةَّدحب َلاقو «رهاوجلاو

 َتِيِسنَأ !اًعبَط َكِلَذ ىلع ٌرداق ُهَّنإ) :ثّلاقو دزشتنم ٌةَسنآلا تمسك

 (؟ساملا مجانَم

 مجانَم ُهَدْنِع ّناك امو !َكِلَذ نم َءْيَش ال» :ِةَّدِحِب وراب ُدْيسلا لاق
 ةيحاص ُهَعَدَح دقل .ْطَق سام

 طباَضلا َموحَْمْلا َّنِإ دقو
55 

 (؟ٌدِصْقَت اذام ؟َموحْوَملا»

 هيو



 ُدَرُي تام .لامغألا ٌمومُّمو لاغذألا ىَمُح ُهّنَلتَك .ينَديَس اي ءتام»

 «!اًدحاو اشف ُهءارَو ُكِدْني توسل

 ّنَآو ؟ٌةَمَدعُم ريق ةراس َّنَأ يغَتأ» :ثلاقو نششم م ةسآلا ِتّقَهَش 7

 لشرق اهَعَم الو هايْنَدلا يف ٌدَحَأ اهل َسِئَلا :سوبُعب وراب يلا لق
 «.ٌدحاو

 ا
 تافورُضَمو ايادّهلا َنَمَث ُتْعَفَد دقل» :ٌةَلئاق نشنم ٌةَسنآلا ت َتَضَقَْلا

 «!عراشلا يف اهب يمس !5 !ةلْمَحلا



 ٍةَسّردَعلا ةعْمشب يرُكف .يتَديَس اي هَكِلَّذب حَصْنأ ال» :وراب ديلا َلاق
 مث '.ٌةهيبت اتق اهّنإ .اهنم يديفُتو اهب يظفتخَت نأ ريكا نم عَ يَا
 .ةءارَو تابلا َقَلْعَاو َجَرَحو اَعدَوُم ىنحنا

 :ُتَقَعَرو ءايليمأ ًةسنآلا اهتخَأ جايه يف يهو :نشنم ٌةَسْنآلا ِتدان

 ِهِذَه يفقؤأ .ةلَلَملا تا يل كرو ءاَمَدْعُم تام .تام ورك ٌطباَصلا»
 اَبْوَك سبلت نَأو لاحلا يف اهب لح أ ةزاس يرُم !ًةقيختلا ةلْفَحلا
 13وَشأ

 نأ َيلَعأ» :اهيخأ نم اَبْلَك قرأ ثئاكو «ءاجَرب انينآ ٌةَسنآلا تّلاق

 ةَضَراعُم ىلع ْؤْرِجَت مل اهّنكل (؟ةَلْفَحلا عز يف ؟نآلا ؟َكِلَذ اهل َلوقأ

 .اهتومت خسنك يهو هولي ةئوملا ىلإ ثنطعف هنأ



 مّلاعلا كاذ ُرْيَغ ٌمَلاَع
2 

 َتََكَو .ٌتْوَص اهنع ْرُدضَي مل تام دق اهابأ نأ ةزاس ثري امَدْنِع

 ٍنْيوارْضَح نعاني بلا اهيل ثق يتلا ايلمأ ةنآلا ىلإ دقن

 .َبابلا اهءارَو تلو اهيَقْرُع ىلإ ْتَدِعَص مث .بجاش ِهْجّوو ِنْيئدِماج

 ٍضيفَح ِتْوَصب ُُدَُ يهو ءابايإو اًباهَذ ِةَقرُعلا يف يِشْمَت ثحارو

 (ّتام يبأ !تام يبأ» : :بيرَغ

 .تام يبأ» :يلمإ اهتيْمُدِل ثّلاق

 ٍفالآ دْعُب ىلع ٍدْنهلا يف تام
 «-لايمألا

 .ةّوْسَأ طيِرّشب اهَرْعَش + ثطَبَرو ءاهيلع

 نششم ةسنآلا ةَكْرُع ىلإ ْتَبَعَه مث
 .يلمإ ٌلِيْسَت يهو
 ا

 ريق َنآلا تنَأ .ىمّدلل ّتْفَو كَدْنِع
 لمعت نأ ُكِئَلَعو .يكب في ًقلغ 37
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 «.هيف انأ اّمم ُفُْقَحُي َكِلَذ ؟اَلَمَع يتئيطغُتأ» :ةَمهَلِب ةراس ْثّلاق

 َنيموقّتو «تاريغَّصلا ِتاَنَملا َنيِدِعاسْتس .ي مكت نأ كُنكدُي .نعَتا

 «!يفرَصُنا ّنآلا .ةّيْخَبْطَملا لامغألا ضْعَبب

 ء اهراظتنا يف ايليمأ ةَسِنآلا تَّدَجّوف ءاهتقْرغ ىلإ دنع اهراظنلا ىف ايليمأ ةصنآلا تخوف ءاهتكزُع ىلإ ةراس ثّداع

 ِهذَه دعت مل» :ٌقافْشإلا اهِيَلَع ادّب دقو ءايليمأ ٌةَسِنآلا تّلاق .بابلا ظ

 (!كَتَقْرُع

 (؟َنآلا يِتْوُع َنْيَو١

 .١" يكب َعَم وللا ةَقؤُعلا يف»

 ىّلْغأ يف ةَْرُعلا ىلإ لصوت يتلا َةّيلابلا ِتاَجَرّدلا ةّراس ْتَدِعَص
 .ُهئَكَرَع يذلا مّلاعلا َكاذ ُدْيَع مَلاع نإ .تَعّلَطَتو بابلا تحتك .لزَْملا

7/ 



 اروبلا) لكلاب ةضيملا ةارقلا جتاكر لدم تقع فز هاك ع

 ةَقؤْعلا يف ثروت .اًيساق شارفلاو اًئِدَص ُدِقؤَملا ّناكو .ُتَرَّسَقَت دق

 يف َناكو .لاب طاسب اهِطَسَو يف َشرْفو ميِدقلا ِثاألا م عطق غضب
 ٌقخادّمو ٌةلِئام اًئوقُس الإ اهلالخ نم ٌءْرَملا ىري ال ٌةَكِسَو هَذه كرا

 .دقاوَملا

 اهيعارذ نيب يلم اهتيُد ْتَعَضوو ّيَكَح ٍدَعْفَم ىلع ةّراس ثلج
 .ٌتْوَص اهنع ْرُدْضَي ملو .ةَيمَّدلا ِرغّش ىلع اهَهَيَو ْتَمَرَو
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 .نيزح ٌريغَص ُضَْأ ةْجَو ٌدمماو .بابلا ىلع ٌرْفَ عيش يتم دعب
 .يكب َكْلِت ثّئاك

 انَّنِإ كَل تلق !يكب اي آ» :ٌلوقت وقت يهو ء ءاكبلاب ةّراس ثقوب

 تشل يح كلهه امن نآلا ِتْيَآَرَأ اوت ناتاتق - ِناََهباسَتُم

 َن ٌقيِبَسْخَت تْنُك امك ٌةَريِم
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 ءءاكبلاب اًضْيَأ يه ْتَّمَهْجَأو ءاهرْدَص ىلإ اهْنَمَّضو اهّوْحَن يكب ْتَرَج
 ا ا ِتْنَأ ْلَب١ :ثّلاقو

 !ٌءْيَش َكِلَد ريكي ْنَلو
 ضل ار ب از
 ةديدج ةايح

 .ُمالّطلااهَّقَل دقو يولع ةقرُعلا يف ىلوألا اهيل طَق ةّراس سمت مل

 تاوضأ ىلإو حايّرلا ليوُع ىلإ ٌتِصْنَت يساقلا درابلا اهشارف يف ْتَدَقَر

 .َنارذجملا ُشْمتَت نارفلا

 4 بطَملا يف اهتاعّط َلوا نأ هيلع نأ يلاتا مؤهلا يف رخو

 أَلا باهل جومعم ديو ؛ةييرقل تاريخا تال لعد

 ىّقلكت هنو ؛ّنُهَعَم سْرّدلا يف ٌكَتشَ ْنَأْوَأ ءتايَرْخَألا تاتا بطاخُت

 .لزئَملا يف تامداخلاو ةَتاَبَطلا َنِم اهرماوأ

 اهَبايث ْتَكَرَت دقو ْتَدَبو .باَيّيلا ةيِاب ٌةَمداخ ٌثّراصف ٌةَريمَأ» ثّناك

 ثيسكت هنأ َيِرثل ّدجب ُلَمعت اك .ةقيقلا ةيرَع دانك أنَ ةقباَشلا

 ٌموقكو ءاهنم ُبَّلْطُي امب َيِ أت ألو ٍرطَملا تخت ضرك. ٍلَمَعلاب اهّشِيَع

 الو ؛عوجلاب ُسِحُم ثّاك ام اًريِثكو فَ الب ةبغَّصلاةيثَملا لامغألاب

 . يكب ةمداخلا ُرْيَع ٍقتيِدَص ْنِم اهل ْنُكَي ملو ٠ ناسْنِإ نم ٍفطَع َةَملَك ْعَمْسَت

 يفو يلمإ اهتينُد يف كمت اهلج ادع ةّساعّتلا ّنِم ةّراس ْتَعَلَب

 «اةيمُح اَلِإ تسَل» :ٌةلئاق اهب ثحاص ٍمْوَي تاذو .ِءْيَش ٍمِفَف ىلع اهتَردُق

 ءاًضْرَأ اهّنَمَرو
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 .ٌتادخألا ِهْذَه ْتَْعَفَو ّنيح ةَسَرْدَملا نت ًةيِتاغ دزاجُنم

 الو «ةّراس اهتقيفَر ةكيَم يف ِديِدّشلا ركتلا ببَس َْهْفَت مل ثداع امَدْنِعو

 ىلإ ْتَدِعَص ِةَليَل تاذو .اهمّلُكُت الف ِتاَرَمَملا يف ةّراس اهب دمت َفِيَك
 .ةّيولغلا ةقوُعلا

 تفتك ! ىنتيسّت كّنأ ٌتْنَتَط !اًريثَك ِكِيَلِإ ٌتْفَتْشا «ةّراس ايه :ةيكاب ْتّلاق

 «؟ةّميخُملا ةَقرعلا ذه يف ٌشَْعلا َنيلِمَكَْت



 ُدْنُم اهمّرال ٍفْقَوَت َدْغَب ءطَقتت اهتم ْثَدَحَأ دقو «ةّراس ثباجأ ا

 .اكملا اذه ريغ يف شيمأ ينأ تيك اذإ ءاهلوقخأ» :اهيع اهبعا ةيادب

 نشا َكِلَذ يف مق ينو !يليتسابلا نس يف ٌئيجس يأ ُليكَتأس

 هةلاجَسلا يه نششم ٌةَسنآلا .ينوت دق ْمُهلُك مالا نو «قينس ذم

 تانك ةيعطأو اًعيدَص تارففلا دحأ نم ُدِحّنَأس اةئازّْرلا ٌةفيفَر يه يكبو

  «اريكلا

 ةوعأس» :ثّلاقو هُلْبَق ْنِم ِناَعُْت اتناك امك ءناَعِشُت اهانّيَع اذإف َْعََعْلِإ
 (!اّعِلاب ٌءازَع هيف َّنِإف ٍِلْيَحَتلا ىلإ



 ٌةريِبَكلا ٌةَرْسَأ م

 .ٍفْقَسلا ٌةحِنُم ُةفِشْكَت يذلا َدَهْشَملا دْزاجْنمرَأ اهتَيفَر ةراس ْثَرَأ

 َتِيَل» :ةَرْسَحِب ةراس ثّلاق .ٌيِلاخ ٍرواجملا ِلَِملِل ةيولُعلاُةَقرُعلا ِتناك
 «!َناكملا اذه ّلَكْشَي اًدَحَأ

 م بأ نم فلات ٌةريبك ٌةرشُأ ٍبيرَق ٍلزْنَم يف شيعت ب ناك

 اسد الؤَألا َِ دلو ىأَر بيلا دع يفو ٠ .دالؤأ ةَّدِعو شوشتب

 ذ تحب .ةعئاج «ةكيزحلا اهتقفثوو يلابلا اهي ْتَدبَق ءٍفيصّرلا ىلع

 رَكْشإ) اًلئاق ةّراسل اهَمَّدَقَو اهَجَرْحَأ اًشورُق َدَجّوف ِهبْيَج

 د اهّنَأ ْتَكَردَأ ْذِإ ةراس ُتَمِدُص ناك نيذْلا 505 َلافطألا ُهبْهُت

 مكر ميكا رسلو

 ؟ةاتفلا ىلع الام ضعت فيَ يايا :ٌلوقت شوشبلا ملا 0

 (؟َتْلَعَف ام اهَبَضْغَأ ْلَه !ةَلَوَسَتُم تسيل هنأ ٌةقئاو

 0 ءالد

 «.لّوَسَتُم نع ُرُدْضَت ال ٌةرابعلا هِذَهه :لّقَتلا َنِم ِءْيَعب ُمألا ِتّلاق
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 يمهو اهبقارّثو «ةّراسب اًمامِتها يبت كلَ َدعَبةريبكلا ٌةرْشألا ٍتَحبْصَأ
 .ةَريغّصلا ةَلُوَسَتُماّللاب اهْنَعَدو ةَسَرْدَملا تاجاح ءاضَقل اهقيرط يف



 تلقح ةَيَضف ِدْقَت ةعطق لجوُملا َعِراَشلا يف هرم ةّراس ْتّدَجَو

 اهلل خلا ةتحاص دن اهثكرتو هرواجُم بخت ىلإ يقتل ةمطقلا

 ضب اهل دو ةزاس ىلع زبخملا ًادحاص ثَأ .اهنع ُلَأْسَي ْنَمِل

 ةمئاب ٌةَريقَق هن فلا مم ثأر اهّنكَل ةَعئاج ةّراس ُتناك .ٌرئاطَق

 اذكَم» :اهِسْفَتِل ُتّلاقو . قوت يباببتا ناس يوقع

 (.ٌتاريمألا ُفْدَصَتَ
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 82ه 000
 يدنهلا ديَسلا

 لهخك ٌةَبَرَع ع ٍرواجُملا يلاخلا لِما َمامَأ ْتََقَو مايل د دَحأ يف

 عطقو «ٌيِقّْشلا اجلا َنولُقْثَي مهو َلاجّرلا ُبقارُ راس ثحارو اناث

 امم ْتَكَرْؤأو .ةَعئارلا ارزطعلاو «ةَعيدَي ٍلاكْشأب هش ةَّسوقْنَملا ثاثألا

 .دْنهلا يف ش شيعي قي ءرطلا كلغ ناك ٍلزْتَملا بحاص نأ ْثَأَر

 ًءاطغإ ىَلوُكَي «لكيئامزاك َدّيسلا ةَريبكلا ةَرسَألا بر ةراس ْثآَر

 اهِيَلَع ْتَلَحَد ُبِقارُت يه امتيَبو .َكِلَذِل ْثَبِحَحَف ِلاَمُعلا ىلإ تاهيجْؤّتلا
 :ةَسامَحِب ْتَلاقو ءيكب

 ةزيكلا ةرشألا ّت ترو ٌليلَع كل ءارّثلا ٌعِساو وهو !ّيدنه م

 (!هيماحُم



 نامداخو ٌةَصْرمم ُقفارث ِتِيبلا ُبحاص يدها َلَصَو يناثلا مؤهلا يف

 انَّز دنهل يف شاع اًيِزيلجْنإ ناك ْلَب الف ايده ُلُجَرلا نكي مل .ِنايِدْنِ
ًَ 

 يف تامداخلا ُهَرابْخَأ ْتَآَقانَت دقو .دزوفشراك َدّينيلا ىعْذُيو ءاليوط

 1 نشتنم ةَسنآلا ٍةَسَرْدَم

 ّنآلا هلل .غامُتلا ىَمُحب ُةَمدَّصلا هل ثَييَسَتو اهلك لاو رح"
 ) مجانملب ٍةَلِص وذ ٌةْيَش -لام نم رحت ام ل ةاعتشا

 «.يبأل َعَقَو ام ُهبْشُيا :ٍنْرُحب ةراس ْثّلاق
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 ِءامّسلا َّنْوَل اهِتَقْرُع نم ُبقارُت ِتاّيسمألا ىدخإ يف ةّراس تّناك

 اكاهاؤشواكم ةباقُلا ةّيولُعلا ةَقرُعلا يف تَعِمسف يملا ٌيِدْرَولا

 نيتيعب اهيلَع ُلِطُي رمْسَأ اَهْجَو ثآَرف ٍبَحّصلا ٍرَدْضَم ىلإ تدل
 دنع قي ميم ىف اك دقل .ضايتلا ٌعصان س ْأَر ءاطغ ةولغيو ِنئتَعْشُ ددَكشُم

 .انوَصم اًريِغَص ا يديني ليختو لا كاب

 ُدوقلا َعَرْسَأ .ةزقلا اًْفُم ءاَضِنَأ ٌيدْنهل دْنهلا ىتَقلا َمَسَِاَف «ةّراس ْتَمَسَتِ

 .ةراس ٍفنتك ىلإ ٌزِفْعَيو َنارْدَحلا نلعب

 ةنحأ



 اتشودنهلاب ّيِدْنِهلا ىتّقلا ةراس ثَبطاخ ٌدْرقلا 0 َلاعَت» هلك

 ءاكشش اذإ

200000 

 ُمَدَح ُلَعْفَي َناك امّلثِم مارتخاو مج بدأ اهل َتّدَحتَف .هتَْلب ُتّدَحت

 -. اًضْيَأ وه رادجلا َقَلسَت مث

 رَبْخَأو ءاهْيَلَع لَ ةةواس

 6 هو ءادج . ضير ديس أ

 0 دزقلاب

 «حارونالا ص ٍءْيَشب «ٌيِدْنِهلا ىتملا ٍليحَر َدْعَب ةّراس ْثَّسَحَأ

 6 ةَريم أ يِنأ يلخاد يف ٌسحَأ ْنَأ ىلع رواق ُلاَزَأ ال١ : اهِسْفَت يف ثّلاقو

 رش شيعت يتلا ٍةريغّصلا ةمداخلا ةياكح خب ديس ىلإ سد غار َعَرْسأ

 امك ْمّلكَتت اهّنإ» :بّجعَتُملا ةَجْفَلب هل َلاق «ةكرابلا ةّيوُلُعلا ةَكْرُعلا يف
 «!ءالبّتلا َنِم هان ملكت
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 «لكيامزاك ِدّيّسلا ىلإ ُثَّدَحَتيِهبَتُكَم يف اًسِلاج دزوفسراك ُديسلا ناك

 :لاعفّاب َلاق قَريبكلا ةَرْسَلا بر

 َنوشيعي ٌلافْطَأ ضْرَألا يف امّنيَب ءةكارو ِفَرَ َةَسيع ٌشيِعَن ُنْحَلا
 هنأ لمآ ؟ةريغّصلا ورك طباَضلا با يم َنْيَأ ىرث ١ !ءاقَّشو ِسْؤُب ةَشيع

 يعم اهلك اهيبأ َلاومَ َّنَأ نيح يف ةريغّصلا اقل ذم هيناحت ام يناعُت ال

 «!اهراظتنا يفو



 هَء
 مجانَم َّن َّنَأ َتومَي نأ َلْبَك َمِلَع اهابأ َتْيَل» :يماحُملا ُقيِدَّصلا لاق

 «!ِةلئاه ِةوْرَت نع ملا َرخآ هُتَّشَكَتتَس ساملا

 :ٍلمَأ نم مس ِههجَو ىلع ثمنا دقو .دذوفشراك ُدْيلا َلاق

 اًمَدجَن ْنَأ لو ينو 5 كاك اهّنأذ .سيراب يف ٍةَسّرْدَم يف اهّلَعَل»

 «.اًيرَق

 نمر ُذنُم ءاهنع ناثحنتي اناك يتلا ََْفَطلا َّنَأ ناكرذُي ِنالجَولا نكي مل

 .رادجلا ّنِم رَكآلا بناجلا يف تناك «ليوط

 نيو رْفَم نيتعئلاج ءيلاقلا مؤهلا يف امهّفرُع ىلإ يكيو ةّراس ْثَدِعَص
 امَدْنِعو .ًءاَشَع امهِطْعُت ملف ةَبضاغ ٌةَححابطلا تناك .(دزَبلاب ِنارْعْشَت)

 ةقكافلاو ِكغَكلاو ىوللا ٌضْعَب تلمع ٌتّدع امي دزاجْئوزَأ تَِلَع

 ىلع ةّراس ُْتَشَرَق .ةّيولعلا ةّكعغلا ىلإ | ْتَلَلَسَتو اهتَكَع نم اهَْقَلَت يتّلا

 دقت َراتلا نأ َليكتتل سو ا

 :ثتّلاقو ةكرابلا َحِراوّشلا تي تَيِسنو ميِدقلا امهقيربب اهانْيَع ُت ْتَكَشَأ

 «اًةيرْخس عيل هذه
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 .جَرّذلا ىلع ٌةليق ٌتاوطُح ْتَعِمْس ْنَأ ةَطْخّللا كلي يف ٌتَدَح ْنِكَل
 ىلإ ٌةَسِنآلا تَحَرْسَأ !اينيفال اهْترَبْحَأ !َرمَألا نشم ٌةَسِنآلا َتَّفَشَتكا ِدَقَل
 هنْئَوارْضَحِلا اهيتيعب اهيف ُقَّدَحُت ةراس ْتآَرو .ًةَميلّولا تلا ةَلواَطلا
 ' 1 اهل لاق

 (؟َيِف َنيِقَّدَحُت ملل

 ول يبأ هلوقَي ْنَأ ُنِكْمُي ناك يذلا ام «ُلءاسَتَأ ٌتْنُك» :ةّراس ُتَباَجَأ

 «.نآلا انآ َنْيَأ َمِلَع

 ان» :ٌةلئاق ثعاصو نشثنم ٌةَسِنآلا ِتَّصَقَتنِ

 .جَرّدلا ىلع اهَمامَأ دْراجْنِمْرَأ تع



 " «...دقت اًقَع تناك ٌةيوَق اان َّنَأ ٌضرْفَتل) :اهِيْفَن يف ثّلاقف .ىرج ام
 اع يلام د

 .(ةضركتفم» ثَمانو
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 يف نالوجَي احار «نارمْسَأ ناصح ٌةقرُلا َلَحَد ٌةَمئان يه امتي

 دقف .ُمُلُحَت لات ال اهّنَأ ْتّنَط ةّراس ْثطَقَِْسا امَدْنِعو .ٍتْمَصب ِةَكْرُعلا
 ىلع ثآَرو هاّران ُجْجأكي َدقؤَملا ِتَأَرو .ةقفاد ِتاَياَطَب ٌةاَطَعُم ثّناك [2

 ناهْزَأ ُءانإو اعط نوح ِهِيَلَع ْتَعِضُو هارّرَطُم ضي اًشَرْفم ةَلواَطلا
 !اهمالخأ ةقرغ ثّناك دقل .نْيْفَْحو اًرخاف اًيِلَمْحُم ًءادر اهبناج ىلإ ثأرو تاو 9 هء موزع هر
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 ةَريْغّصلا ةَقْرُعلا ةاتق ىلإ» :اهيَلَع تك َةَكَرَو ْتَأَر ةّلواطلا ىلعو



 ٍتأَرف يكب طقس
 4 ْفقَت ةّراس ةَريمألا»

 ءابرقَأ نم يِرَت ٌبيرَق َنوكي ْنَأ ٌنكْميَأ .نششنم ةسنآلا ُنَلَقلا رواس
 «ِتْقَولا ضْعَب رمألاب نشْم ٌةَسِنَآلا تَرَكف ؟ُلَماَعُت َفِيَك َفَرَع دق ةّراس 8 ا 0 34 2 ويدعم كل نر

 .َسورّدلا اهتاقيفَر ةَكَراشُم ىلإ ةدْؤَعلاب ةراسل حَمْشَت ْنَأ ْثَأَر

 اهّنأ دب ال !ةّراس (ةَريمألا» ىلإ اورظْنَأ !ٌبيجَت ٌءَْش١ :يسيج ْتَلاَق
 «!ةَلئاط َةَوْوَن ُتَكَرَو دق

 1ك



 «1هَركْشَأف َناسْنإلا َكِلَذ ٌفرغَأ يتلا :اهِسْفَت يف ةّراس لاق

 .اًرورْفَم اًمئاخ ءاهتقْرُع كاَبش ىلإ ُديْعّصلا ُدرِقلا ىتأ ةّليَللا َكْلِي يف
 « ٌيدنهلا ديلا ىلإ اًحابَص َكُذُخآس .يدئع َلاعت» :ةّراس هل ْتَلاق



4 - 
 رادجلا َنِم ٌرخآلا بناجلا

 .ٌةباكلا ُهَن 0 را دقو ِهيتْعَم يف دزوفش راك ُديَسلا َسّلَج يلاقلا مؤهلا يف

 ٌةَرْسَألا تءاجو .ورك ٍطِباَضلا َِْلا ٍنَع ّسيراب نم اًرابخ

 َدّيَّسلا تْنَّدَع ْلَه» :همَأل ٌدَلَو لاق «هترايزل اًعيِمَج اهدارْقأب ٌةريبكلا

 (؟ةَريغَّصل

 ٌةَلْفَطلا هيدّيَس اي» :لاقو ءس مار َبْعَملا َلَكد ِةَّْلل ِهِذَم يف

 «؟اهتيْؤُر يف ُبَعْرَنأ .انُه اهنع َكُننَّدَح يتلا

 ثطاخو ةَفْرُعلا يف ْنَم ْتّيَح .َتّوَصُملا درا ًةلياح راس تلد

 «؟ سد َمار ىلإ هيطغأأ» هلك ةّيناتْسودنهلاب ِراَدلا َديَس

 | ةَلُوَسَتُماَللا نَع دز وفس راك

 «؟ةّيئاتشودثهلا تمّلعت َنْيَأ» :ةَصْهَد يف دزوفشراك ُدّيَسلا َلَأَس

 تام يبأ َّنِكَل .ملعلا ىَقَلَتَأل ارتلِجْنِإ ىلإ ٌتْنِسْرَأو ءدنهلا يف ُتْدِلُو»
 « .ًةمداخ َلَمْعَأ نأ ٌيَلَع َناكف .اًريقَ

 «؟هَلاوَْأ كوبَأ َرِسَح فيك

 «.هئاقدْضَأ ٍدَحَأب قتلا يف َعّلاب»

 «؟كيبأ ٌمْسا ام» :َلاقو ءدْروفْسِراك دّيسلا ىلع ٌلوهألا ادب
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 «.دْنهلا يف تام دقو ءورك فلار ُهُمْسِإ»

 (اةلفَطلا امن ...لكيامزاك» :عاصو «دزوفشراك ُدّيَسلا َقَهَش

 «؟ةلْفط ّيَأ» :ة :ةَرْيَح "رْيَع يف ةّراس ُتّلاق

 .كيبأ ٌقيِدَص ل :احضَوُم زل لكلامك كيلا َلاق
 كس ُذْيُم ُكْنَع ُتَحِبَت ٌنشَّنو

 ّنم رَكآلا ١ بِناجلا يف ءانُم اه َتْقَولا َلاوَط انأو» :ةراس ُثّلاق

 «!رادجلا



 َناك هنأ ْتَمِلَع دقف .ًةَميِدَقلا ةَتَاسإ دزوفشراك ِدّيَسلِل ةّراس ْثَرَفَغ

 أر هاهلع ثضيلا ين انيق اذهح لجل طرت ةلطو لاح يف
 .سد مار لَّمَحو ِهِلَمَع نم َناك ةّيوُلُعلا ةَقْرُعلا يف ٌرْخَّسلا

 ةماقإلا ىلع ةّراس ْتَّمَقاو َنيح دروفراك دّيَّسلا ىلع ٌحارشنإلا ادب

 !ريغّصلا ِدرِقلاو سد مار ىلع اًضِنَأٌةداعّسلا ٍتّدَبو .هِنئَب يف ُهَعَم

 سلا ناك دقن اًديعَس ْنُكَي مل يذلا ُديحَولا ٌصْخّشلا ان

 | كفا .اهْيَلَع ثراث ايليمأآ اهُتْخَأ ىتح . ٌعيمججلا اهيل راث دق إف

 .ةَس رْذَملا َنِم مهتانَب يلاهألا



 ىلإ سد م ارب تقذو .اهَعَم َشيِعَتَل يكب َيِعْدَتْسَت ْنَأ ةزاس ٌتَووَقو

 ُقّدَصُت ال يكب ثّداكو بلا اهيل ًالياح ٍةَريخألا ةََمِل ةّيوْلعلا ةَكْعلا

 ُتَعِمَساَم

 ءرواجملابخَملا ىلإ ةاسو دزوفش راك ُْيَسلا بد مالا ٍدَحَأ يفو

 ةفيظَن َّنآلا تناك اهّنكَل َريخّصلا ُةلٌوَسَتملا ٌةاتَّقلا زبْحَملا يف ّناكو
 ربخملا ٌةَبحاص اهْتَمَدْخَكْسا ِدَقف رَبْحَملا يف ُلَمْعَت ثّئاكو ءهْجَولا َةدروَتُم

 اًضِيأ خبطَملا يف لَمَعلِلو ِرئاطَقلا عيب

 رِئاطَق مد ءلاملا ّضْعَب اهطغأ» :دزوفشراك ِدّيَسلِل ةراس ْتّلاق
 «.عوجلا ىنْعَم ُفرغَت اهَّنِإ .َنيعئاجلا ٍلافْطَألِ

 ءاهِسْفَت يف ثّلاقو ءاهتَبَرَع ىلإ ةّراس ُقفارُت ةَريغَّصلا ٌةاتَقلا تجرح

 أ اهب امن نهر يهو
 (!ةَريغَص



 اّضْيَأ اي فاه يذل كلب عشت تلا 58 كاك لع

 : 1 الأ ىلع انضر
 .نوفلوملا اهكارأ امك ِتاَيِصْخّشلا

 0 ىلع َكِلَذَكو ةّيلضَألا ٍبْتكلا نيوانع ىلَع ةطقاحْلا ىلَع انضرححو

 1 غو ءلْضَلا يف تَرَ ابك ءنكامألاو مالغألا

 هلا عضوا ُ ناكل يع 3 د «صَصتل ا

1 0 
 ءاشأب َيرعلا ئراقلا كُن ال ْيَكِل َكِلذو .ثادخألا رس ىلع رت

 ا ل را لا
 ْنِم َيِهَو ءِبابّشلا روهمث يضل الْضَأ ثبتُك يصمت و

 .لوهججملا فاشنماو قالطتإلل عهَبْحو دامو ْمُهَرِعاشَم يضوُت

 ل د اهيا يف نكت أو 0

 ْتَحّوُر امك قوما ا مث ِتامّدقُمب اهعيمج ِةَلِسْلُسلا تنك ثَدوُرَو 1

 ُرّوَصُتو ءصّصقلا ثادغأ ىلع رغشلا
 .ريوضَت ٌقَّدْصضَأ
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 توريب 2

 - لاق ساو كم

 - نانبل ةبتكم قرني ىماطلل

 2 غ0 ا 1
5 

 نم اناولا
 ناببلا بلطا .راعألا نيت بيس

0 
0 

 تاعوضوملا ن 8 000

100 / 

 نيرثكأ نآلا ٍةعلاطُملا بنك ةليليم يف


